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De acordo com o comando de cada uma das questões de 1 a 20, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha

de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Nas questões de 1 a 3, que avaliam Noções de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário, considere
que todos os programas mencionados estão em configuração-
padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas
destras e que expressões como clicar, clique simples e clique
duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse.
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

Texto I – questões 1 e 2

Na janela do aplicativo Word 2000, mostrada na figura
abaixo, observa-se parte de um documento em processo de
edição, contendo texto extraído do site http://www.pr.gov.br.

QUESTÃO 1

Considerando a figura incluída no texto I, julgue os itens que se
seguem, acerca do Word 2000.

Ø Para se centralizar o trecho do documento iniciado por “Está”
e terminado por “Social.”, é suficiente clicar sobre qualquer
palavra desse trecho e, a seguir, clicar .

Ù Pela figura mostrada, é correto afirmar que diferentes
documentos estão sendo editados na seção atual do
Word 2000. Para se visualizar um desses documentos é
suficiente clicar sucessivamente o botão .

Ú Para se inserir uma linha em branco após o parágrafo
terminado em “paranaenses.”, é suficiente clicar
imediatamente antes da palavra “Está” e, a seguir, teclar

.
Û Para se excluir do documento a palavra “gerais”, é

suficiciente aplicar um clique duplo sobre essa palavra e, a

seguir, teclar .
Ü Caso se selecione um trecho do documento, é possível

imprimir apenas esse trecho selecionado, utilizando-se a
opção Imprimir, encontrada no menu .

QUESTÃO 2

Ainda considerando a figura incluída no texto I e acerca do Word
2000, julgue os itens abaixo.

Ø Para se alterar recuos e espaçamento do parágrafo iniciado
por “Criada”, é suficiente clicar sobre qualquer palavra desse
parágrafo e, a seguir, definir os valores desejados na opção
Parágrafo, existente no menu .

Ù Por meio da opção Quebra, disponível no menu , é
possível a inserção de uma quebra de página no documento.

Ú Com o auxílio do menu , é possível acessar uma
caixa de diálogo que permite a abertura de um documento
Word armazenado em disquete.

Û No menu , tem-se acesso à opção Ortografia e

gramática, utilizada para verificar se o documento ativo possui
erros de grafia e de gramática.

Ü Para se visualizar na tela do monitor a aparência do arquivo
Texto.doc quando impresso, é suficiente clicar o botão .

QUESTÃO 3

A figura ao lado mostra a tela do monitor de um computador que
utiliza o sistema operacional Windows 2000. Com relação a essa
figura e ao Windows 2000, julgue os itens seguintes.

Ø Por meio das teclas  e  é possível alternar entre
os programas que estão sendo executados.

Ù Um dos programas que estão sendo executados é um
aplicativo acessório que já vem disponível no Windows 2000,
denominado Paint.

Ú É possível copiar a figura que está sendo editada no aplicativo
Paint para um documento do tipo Word 2000.

Û Ao se clicar o ícone  será aberto o aplicativo
Windows Explorer, que permite, entre outras coisas, formatar
o disco rígido do computador.

Ü A partir da observação da barra de tarefas do Windows, é
correto afirmar que apenas dois aplicativos estão abertos.
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QUESTÃO 4

Julgue os itens a seguir, relativos ao estatuto da
PARANAPREVIDÊNCIA.

Ø A PARANAPREVIDÊNCIA tem sede e foro na cidade de
Curitiba e jurisdição em todo o território do estado do Paraná.

Ù Em outros estados federados, a instituição não poderá
credenciar representantes.

Ú O exercício financeiro da PARANAPREVIDÊNCIA inicia-se
em março.

Û A PARANAPREVIDÊNCIA vincula-se, como ente de
cooperação governamental, ao secretário especial para
assuntos de previdência.

Ü A PARANAPREVIDÊNCIA tem por finalidade gerir o
sistema de seguridade funcional do estado do Paraná.

QUESTÃO 5

Julgue os itens a seguir, relativos ao Conselho de Administração
da PARANAPREVIDÊNCIA.

Ø É integrado por dez conselheiros efetivos e cinco suplentes.
Ù Todos os conselheiros são escolhidos pelo governador do

estado.
Ú O presidente do conselho tem voz e voto, inclusive o de

desempate.
Û O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a

cada dois meses.
Ü Uma pessoa com formação de nível médio poderá ser

conselheiro de administração se tiver reconhecida capacidade
em seguridade.

QUESTÃO 6

A PARANAPREVIDÊNCIA é um ente de cooperação
governamental do estado do Paraná para o cumprimento de suas
obrigações de seguridade funcional e tem por finalidade gerir o
respectivo sistema, segundo o regime de benefícios e serviços
previstos na Lei estadual n.º 12.398/1998. Com relação à
estrutura administrativa da PARANAPREVIDÊNCIA, julgue os
itens seguintes.

Ø O Conselho de Administração figura como órgão superior de
gerenciamento, normatização e deliberação na estrutura
organizacional da PARANAPREVIDÊNCIA.

Ù A PARANAPREVIDÊNCIA sucederá o Instituto de
Previdência e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná
(IPE) em todos os processos judiciais em que este figure
como parte, inclusive litisconsorte, assistente ou oponente.

Ú O presidente do Conselho Fiscal e o presidente do Conselho
de Administração serão de livre escolha do diretor-presidente
da PARANAPREVIDÊNCIA.

Û O diretor ou conselheiro que, durante o seu mandato,
perder a condição de segurado inscrito na
PARANAPREVIDÊNCIA, se esta houver sido requisito de
investidura no cargo, deverá concluir seu mandato caso falte
menos de dois anos para o seu final.

Ü Um servidor público do estado, para poder ser indicado como
membro do Conselho de Administração, deverá contar com,
no mínimo, cinco anos de efetivo exercício em cargo público
estadual.

QUESTÃO 7

A PARANAPREVIDÊNCIA constituirá, como parte de seu
patrimônio, mas com identidade jurídico-contábil, Fundos de
Previdência e Financeiro, de natureza previdenciária. A esse
respeito, julgue os itens subseqüentes. 

Ø O Fundo de Previdência é responsável pelo pagamento dos
benefícios dos atuais servidores públicos e militares do estado
que, na data de publicação da Lei estadual n.º 12.398/1998,
contavam, se do sexo masculino, com até cinqüenta anos de
idade, inclusive; e, se do sexo feminino, com até 45 anos,
inclusive.

Ù O Fundo Financeiro é responsável pelo pagamento dos
benefícios de previdência funcional dos servidores públicos
estaduais inativos que, na data de publicação da Lei estadual
n.º 12.398/98, recebiam do estado os valores dos respectivos
benefícios.

Ú O regime financeiro do Programa de Benefícios
Previdenciários, a cargo do Fundo de Previdência, será o de
capitalização, para as aposentadorias que não sejam
decorrentes de invalidez.

Û O Estado poderá fazer doações para os fundos de bens móveis
ou imóveis, desde que isso seja aceito pelo Conselho de
Administração da PARANAPREVIDÊNCIA.

Ü A PARANAPREVIDÊNCIA não poderá atuar como
instituição financeira, mas poderá prestar fiança ou aval para
seus segurados.

QUESTÃO 8

Acerca do Plano de Benefícios previsto na Lei estadual
n.º 12.398/1998, julgue os itens abaixo.

Ø Os proventos das aposentadorias serão calculados com base
na remuneração sobre a qual havia incidência da contribuição
previdenciária.

Ù O segurado da PARANAPREVIDÊNCIA fará jus ao
benefício da aposentadoria compulsória ao completar setenta
anos de idade.

Ú Considere a seguinte situação hipotética.
Valéria recebe pensão por ausência pelo desaparecimento
de seu marido, Mário, que é segurado da
PARANAPREVIDÊNCIA. 

Nessa situação, Valéria estará obrigada a reembolsar as
quantias recebidas, caso Mário reapareça em menos de dois
anos.

Û Em qualquer caso, o benefício de pensão por prisão do
segurado será extinto no dia imediato àquele em que o
segurado for posto em liberdade, ainda que condicional.

Ü Considere a seguinte situação hipotética.
Gérson requereu o benefício de pensão por morte quatro
meses após o óbito de sua esposa, segurada da
PARANAPREVIDÊNCIA.

Nessa situação, Gérson terá direito a pagamento retroativo por
não haver transcorrido mais de seis meses do fato gerador.
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QUESTÃO 9

Com relação às contribuições previdenciárias, julgue os itens

seguintes. 

Ø O servidor segurado da PARANAPREVIDÊNCIA que for

cedido a outro ente federado terá sua contribuição

previdenciária destinada ao regime de previdência daquele

ente em que estiver exercendo atividade.

Ù Para fins de contribuição previdenciária, entende-se por

remuneração ou subsídio percebido o vencimento do cargo

efetivo, acrescido das respectivas vantagens permanentes

estabelecidas em lei e as de caráter individual.

Ú A contribuição do Estado do Paraná para o Fundo de

Previdência deve ser equivalente ao dobro dos percentuais e

valores pagos pelos militares da ativa.

Û O Estado deverá repassar à PARANAPREVIDÊNCIA o valor

correspondente a 1% do total de proventos e pensões pagos

aos segurados inativos e aos pensionistas, inscritos na

PARANAPREVIDÊNCIA, a título de despesa administrativa

vinculada.

Ü Caso um cidadão, aposentado pelo regime geral de

previdência social, atualmente ocupe, exclusivamente,

um cargo em comissão no estado do Paraná, sua

contribuição previdenciária deverá ser destinada à

PARANAPREVIDÊNCIA.

QUESTÃO 10

Com base na Lei Geral da Previdência Pública, julgue os itens

subseqüentes.

Ø Os regimes próprios de previdência social dos servidores

públicos, como estabelece o art. 149, § 1.o, da Constituição da

República, devem se organizar observando obrigatoriamente

o disposto na Lei n.o 9.717/1998.

Ù Os planos de custeio e benefícios devem ser organizados e

revistos, com base na avaliação atuarial, bianual, na forma

prevista em lei.

Ú O financiamento do regime próprio de previdência ocorrerá

mediante contribuição exclusiva dos servidores públicos

efetivos.

Û Os recursos decorrentes das contribuições se destinam ao

financiamento das despesas com os pagamentos de

benefícios, podendo ser destinados à cobertura das despesas

administrativas necessárias, sem limite fixado em lei.

Ü É obrigatória a manutenção de registro contábil

individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes

estatais.

QUESTÃO 11

Ainda considerando a Lei Geral da Previdência Pública, julgue os

itens que se seguem.

Ø Os regimes próprios de previdência social dos servidores

públicos estão sujeitos às inspeções e auditorias dos órgãos de

controle interno e externo.

Ù Os servidores públicos efetivos participantes do regime

próprio podem ter pleno acesso aos dados relativos à gestão

do referido regime.

Ú Os representantes dos servidores têm direito de participar,

apenas com direito a voz, nos colegiados e instâncias de

decisão onde sejam discutidas e deliberadas questões quanto

ao regime próprio a que pertençam.

Û Com o objetivo de obter maior rentabilidade para o fundo

existente, e considerando a garantia do recebimento, poderá

ser efetuado empréstimo a servidores participantes do regime

próprio de previdência social.

Ü Um servidor público titular de cargo efetivo da prefeitura de

Curitiba, que possua regime próprio, quando for cedido para

exercer cargo de confiança no governo do estado do Paraná,

que assuma o ônus do pagamento, deverá, em virtude

disso, efetuar as contribuições previdenciárias à

PARANAPREVIDÊNCIA.

QUESTÃO 12

Considerando a legislação que rege os regimes próprios, julgue

os itens abaixo.

Ø O fundo previdenciário poderá ser utilizado para cobrir

despesas com assistência médica, desde que exista previsão

na lei que institui o regime próprio de previdência dos

servidores.

Ù Somente pode existir um regime próprio de previdência dos

servidores por ente da federação e unidade gestora, salvo

disposição expressa da Constituição da República.

Ú Para que um regime próprio de previdência seja reconhecido,

é necessário que, por lei, sejam asseguradas ao servidor

público titular do cargo efetivo pelo menos as aposentadorias,

na forma constante no art. 40 da Constituição da República.

Û Para o controle das fraudes que afetem os sistemas de

benefícios, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

disponibilizará os dados do sistema de óbitos para todos os

entes que possuam regimes próprios.

Ü O encaminhamento do demonstrativo de resultado da

avaliação atuarial (DRAA), até 31 de julho de cada ano, à

Secretaria de Previdência Social (SPS) não é a única

obrigação dos regimes próprios de previdência social dos

servidores na prestação de informações ao Ministério da

Previdência e Assistência Social (MPAS).
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QUESTÃO 13

Ainda considerando a legislação que rege os regimes próprios,
julgue os itens subseqüentes.

Ø Constitui obrigação dos regimes próprios o encaminhamento
a cada trimestre do demonstrativo financeiro e orçamentário
da receita e da despesa previdenciárias do período, devendo
ser entregue até trinta dias após o encerramento do trimestre.

Ù Consumada a extinção do regime próprio de previdência dos
servidores de um ente federativo, a eles será facultado
vincular-se ao regime geral de previdência social (RGPS)
gerida pelo INSS. 

Ú A contribuição por parte das entidades federativas, ao regime
de previdência, poderá ser de, no máximo, três vezes o valor
da contribuição do servidor. 

Û Se ocorrer a extinção do regime próprio de previdência de
um ente federativo, este assumirá integralmente a
responsabilidade pelo pagamento dos benefícios já
concedidos, bem como terá que conceder todos os benefícios
cujos requisitos tenham sido implementados durante a
existência do regime próprio. 

Ü A recusa em prestar esclarecimento ao MPAS, ou ainda criar
qualquer dificuldade ao exercício de suas prerrogativas na
fiscalização dos regimes poderá provocar a aplicação ao
infrator das penas previstas na Lei n.o 6.435/1977 e suas
alterações posteriores.

QUESTÃO 14

Lúcio, segurado ativo da PARANAPREVIDÊNCIA,
com 69 anos de idade, deseja aposentar-se, tendo trabalhado
quarenta anos, já averbados, no serviço público, sendo que
destes trabalhou dez anos no serviço público estadual no
cargo em que pretende aposentar-se.

Considerando a situação hipotética apresentada e a legislação
previdenciária paranaense, julgue os itens abaixo, relativos aos
benefícios de aposentadoria compulsória por implemento de
idade, aposentadoria voluntária por implemento de idade e
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição.

Ø A aposentadoria compulsória por implemento de idade é
devida ao segurado ativo que completar sessenta e cinco anos
de idade. 

Ù Lúcio tem direito a aposentadoria compulsória por
implemento de idade com proventos integrais.

Ú Lúcio tem direito a aposentadoria voluntária por implemento
de idade.

Û A idade mínima para mulher que não é professora aposentar-
se voluntariamente por tempo de contribuição é de 55 anos.

Ü Os critérios de idade mínima para se aposentar
voluntariamente por tempo de contribuição sofrem redução de
cinco anos para professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.

QUESTÃO 15

Marcus ,  v i ú v o ,  s egurado  a t ivo  da

PARANAPREVIDÊNCIA, tendo dois dependentes

regularmente inscritos, foi declarado ausente por sentença

judicial transitada em julgado.

Com relação a essa situação hipotética, e à pensão por ausência,

julgue os itens seguintes com base na legislação previdenciária

paranaense.

Ø Um dos dependentes de Marcus terá direito à pensão por

ausência. 

Ù Os dois dependentes, em conjunto, terão direito à

integralidade da remuneração do segurado, sobre os quais

tenha havido contribuição previdenciária por pelo menos

cinqüenta meses. 

Ú Caso Marcus reapareça, os dependentes continuarão

recebendo a pensão por mais dois meses. 

Û Caso Marcus reapareça e fique demonstrada má-fé, ele terá

que ressarcir os valores pagos no período da pensão aos seus

dependentes.

Ü A pensão por ausência pode ser paga no caso de Marcus

viajar por mais de cinco anos a serviço.

QUESTÃO 16

Acerca da organização dos regimes próprios de previdência social

dos servidores públicos, julgue os seguintes itens.

Ø O regime de previdência social dos servidores públicos do

estado do Paraná deve ser organizado de modo a garantir o

equilíbrio financeiro e atuarial.

Ù Os recursos provenientes de contribuição previdenciária do

pessoal ativo do estado pode ter outro destino que não a

utilização para pagamento de benefício previdenciário. 

Ú É critério exigível para o regime de previdência social estatal

a cobertura exclusiva a seus servidores públicos, titulares de

cargos efetivos e militares e a seus respectivos dependentes.

Û É permitida a realização de convênio entre os estados para

pagamento de benefícios previdenciários.

Ü Para organização e funcionamento do regime próprio de

previdência social dos servidores públicos e dos militares dos

estados e do Distrito Federal (DF) é requisito adicional haver

receita diretamente arrecadada ampliada, na forma

estabelecida por parâmetros legais, superior à proveniente de

transferências constitucionais da União.
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QUESTÃO 17

Julgue os itens abaixo.

Ø Os recursos para financiamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União dos
estados, do DF e dos municípios provêm, exclusivamente, da
União, dos estados, do DF, dos municípios e das
contribuições do pessoal civil e militar, para os respectivos
regimes.

Ù Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos do estado do Paraná estão sujeitos a inspeções e
auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira,
orçamentária e patrimonial de órgãos de controle interno e
externo.

Ú A contribuição da União, dos estados, do DF e dos
municípios aos respectivos regimes próprios de previdência
social dos servidores públicos e dos militares pode atingir, a
qualquer título, o triplo da contribuição dos segurados.

Û O descumprimento das regras gerais para organização e
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos estabelecidas na Lei n.º 9.717/1998
implica a suspensão de empréstimos e financiamentos por
instituições financeiras federais.

Ü A faculdade concedida aos estados de constituição de fundos
integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade
previdenciária, submete-se ao princípio da legalidade.

QUESTÃO 18

Julgue os itens subseqüentes.

Ø O estado pode utilizar os recursos do regime próprio de
previdência social para fins de assistência médica e
financeira.

Ù Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de
previdência social do estado que infringirem as disposições
da Lei n.º 9.717/1998 estarão sujeitos, entre outras sanções,
a inabilitação definitiva para o exercício do cargo de direção
que ocupem.

Ú O descumprimento do disposto na Lei n.º 9.717/1998 pelo
estado implica, entre outros, em suspensão das transferências
voluntárias de recursos da União.

Û No caso de extinção do regime próprio de previdência social,
o estado assumirá integralmente a responsabilidade pelo
pagamento dos benefícios cujos requisitos necessários à sua
concessão foram implementados anteriormente à extinção.

Ü O regime próprio de previdência do servidor tem direito,
como regime instituidor, de receber do RGPS, como regime
de origem, compensação financeira, sendo que a relativa ao
primeiro mês de competência do benefício é calculada com
base no valor do benefício pago pelo regime instituidor ou na
renda mensal do benefício, calculado com base no valor dos
proventos da aposentadoria ou pensão dela decorrente e do
tempo total do serviço, o que for maior.

Texto II – questões 19 e 20 

O regime próprio de previdência social do município de
Chapecó abrange apenas os servidores titulares de cargo efetivo.
Seu saldo financeiro é de R$ 3.000.000,00 e ele possui um órgão
deliberativo composto por cinco membros, todos escolhidos e
nomeados pelo prefeito, sendo três servidores públicos
municipais e duas pessoas da sociedade local. O município de
Chapecó celebrou, em 27/11/1995, convênio com o governo do
estado de Santa Catarina, visando à concessão, por esse estado,
das pensões por morte aos dependentes dos servidores
municipais. O regime de previdência municipal presta assistência
médica e financeira com os recursos oriundos da respectiva taxa
de administração. 

QUESTÃO 19

Com base na situação hipotética descrita no texto II, julgue os
itens que se seguem.

Ø Caberá ao órgão deliberativo do regime próprio de
previdência social estabelecer as regras de aplicação
financeira do saldo financeiro.

Ù Desde que não ultrapasse aos 2% do valor total da
remuneração dos servidores municipais, o regime de
previdência de Chapecó poderá continuar a prestar assistência
médica com os recursos da taxa de administração. 

Ú O contrato de assistência financeira entre o regime de
previdência de Chapecó e um servidor desse município,
celebrado em 20/12/1996, deverá ser mantido, sendo vedada
sua renovação. 

Û A composição do órgão deliberativo infringe a
Lei n.o 9.717/1998, por não possuir membro que represente os
servidores públicos municipais. 

Ü O servidor titular de cargo efetivo de Chapecó que for cedido
para ocupar cargo em comissão nesse município continuará
vinculado ao regime de previdência municipal. 

QUESTÃO 20

Ainda considerando a situação hipotética descrita no texto II,
julgue os itens abaixo.

Ø Caso o município de Chapecó pretenda extinguir o regime
próprio de previdência social, deverá, necessariamente,
fazê-lo por lei. 

Ù A partir de 16/12/1998, o município de Chapecó deveria filiar
ao regime geral de previdência social os servidores titulares
de cargo efetivo da União que estivessem cedidos ao
município para ocupar cargo em comissão, mesmo que, à
época, a União possuísse regime próprio de previdência
social.

Ú Quando um servidor efetivo de Chapecó aposentar-se pelo
respectivo regime próprio de previdência social, poderá
acumular os proventos desse benefício com a aposentadoria
superveniente de outro regime próprio de previdência social,
ainda que proveniente de cargo inacumulável. 

Û Extinto o regime próprio de previdência social do município
de Chapecó, os seus servidores titulares de cargo efetivo serão
vinculados ao regime geral de previdência social. 

Ü O saldo financeiro de R$ 3.000.000,00 deverá ser depositado
em conta diferente da conta do tesouro do município de
Chapecó. 
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